
Табела 5.2. Спецификација предмета Климатске промене и очување биодиверзитета 
Студијски програм: Мастер академске студије Економија животне средине и климатске промене (МАСЕЖСКП) 
Назив предмета: Климатске промене и очување биодиверзитета Шифра предмета: KP1KPB 

Наставник/наставници: др Радомир Мандић, доцент; др Љиљана Брашанац-Босанац, виши научни сарадник 

Статус предмета: Изборни 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: нема 

Циљ предмета 

Упознавање и разматрање интензитета потенцијалних надолазећих климатских промена и опасности за опстанак врста у 
новонасталим условима средине. Упознавање са неопходношћу интервенције човека у циљу унапређења адаптабилности 
биљних и животињских популација. 
Исход предмета  
Студенти су оспособљени да препознају и разумеју значај утицаја промене климатских параметара на опстанак и 
очување равнотеже популација врста. Студенти поседују знања о значају интервенције човека у циљу унапређења 
одрживости популација, као и о постојећим приступима и методама за остварење овог циља. 
Садржај предмета 

Теоријска настава 

Климатске промене и очување биодиверзитета у међународном контексту. Глобалне и регионалне климатске промене у 
извештајима Међувладиног панела за климатске промене. Фактори угрожавања и степен угрожености биолошке 
разноврсности. Потенцијална ограничења у животном циклусу врста услед климатских промена. Механизми врста за 
ублажавање последица климатских промена. Методе процене степена варијабилности популација у циљу адаптације на 
климатске промене. Приоритети при планирању очувања биолошких ресурса и ублажавања последица климатских 
промена. Адаптације шумских екосистема на климатске промене и мере унапређења. Адаптације влажних станишта на 
климатске промене и мере очувања. Методе очувања и унапређења генетичких ресурса у складу са климатским 
променама. Биодиверзитет, климатске промене и рурални развој. Пројектне активности на унапређењу адаптабилности 
популација врста у складу са климатским променама. Стратегија очувања биодиверзитета у складу са климатским 
променама. Економски аспекти очувања биодиверзитета у складу са климатским променама. Примена еколошког 
моделовања у очувању биолошких ресурса у складу са климатским променама. 
Практична настава  
Методе и модели пасивне и активне заштите биодиверзитета кроз теренску наставу. Студијски истраживачки рад на 
изради стратегије и програма конзервације угрожених врста услед последица климатских промена. 
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Број часова  активне наставе 

Остали часови: / 
Предавања: 2(30) Вежбе: 2(30) ДОН: / СИР: / 

Методе извођења наставе 

Интерактивна предавања, аудио-визуелне вежбе, рад у малим групама, теренска настава, партиципативно учење. 
Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 5 писмени испт 30 

практична настава 5 усмени испт 20 

колоквијум 20 ..........  

семинарски рад - одбрана 20   
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